
nak ellenpontozását múltidéz6 "szerep
verseiben", kivált a remek Vörösmart1l
apokrif költeményében:
Mégis remélj l Ha Igaz volt az eszme,
mil a holt '''Jli költll hirdetett:
mint I1J sarj a löldblll kél kikeletre,
föltámad és fölkelti lelkedet.

:E:s kísérletezik, magúval a költői anyag
gal, Parancs János; a léthelyzet vál
tozatos megteremtésével Galambosi
László; a magány alakváltozatainak fel
vázolásával Balázsovícs Mihilly. A leg
befejezettebb, legvégérvényesebb vala
mennyiük között talán Lator László.
Ontörvényű, a sziklabércek magasába
hivó világ ez, a nagy költészet levegő

jét árasztva. Magányos ember üldögél
a lét peremén, és igazgyöngyökben ját
szatja a nap sugarait.

Magányosak valamennyien. Talán csak
Galambos: László érzi otthonosan ma
gát az élet áramában. ö találja meg
egyedül a köznapokban is a költé
szet anyagát. A többiek sziklás szakadé
kok peremén kóborolnak. s csak a saját
árnyékuk a társuk. Megdöbbentő ön val
lomás is Parancs Júnos Villám[ényben
círnű verse, melyet Kondor Béla emléké
re írt:
A magány nyirkos vermel. H(ltlen,
gyilkos eszmék, Omló falak és Iszapos
610mszürke táj. A fogvacogtaló alkohol.
Mert nincs remény és hiába hazudozol.
A barátokat a föld nyelte el. Csak a

szánalom
fojtogató gy(lr(ll, a hisztérikus utálkozás.
A cslirtetll gonosz hatalom megindul ellened.
Botladozva hátrál~z. oSs távolodnak,
ellisznak hld~gen a világ dolgai.
Ell"]ireo ktfosztottabb, kopArabb folyosókon.
A végtelen örvénylll partjához eltyre kllzelebb.
Mert a hlvAs egyre erllsebb s köayörtelenebb.

Ez a hívás újra meg újra felsejlik a
mai magyar költészetben. Ezt hallja

BUDAPESTI KlALLlTASOK

Augusztusban Budán, a Bartók Bela
út 32. számú épületben új kiáHítóteTem
nyílt meg. hogy csökkentse Budapest
nek galériákban, kiállítási helyiségek
ben való sajnálatos szegénységát.

Az új galéria első tárlata Rippl-Rónai
József, Czóbel Béla, Herman Lipót,
Uitz Béla és Domanovszky Endre
festöknek, valamint Keré1Lyi Jeno szob
rászmúvésznek munkájából adott váloga
tást. E hat mester műveín kivül helyet

Vas István, Jékely Zoltán, Kálnoky
László, Rónay György, ennek hangjait
próbálja lekottázni Zelk Zúitáh, ez ellen
tusakszik legkeményebb verseiben Jáno
sy István. Mert az ember előbb-utóbb,

de törvényszerűen elér lélekvesztőjével

a túlsó part közelébe. Mé6 a measzeség
ben sejlenek körvonalai, de napfényes
időben Jól ki vehetők a fehéren égbe törő

szíklák. Van. aki kiül a ladik szélére és
pontosan számba veszi a lútvány szép
ségét, mint Lator László, van, aki le
számol következrnényeível, mint Parancs
János, és van, aki most még a vissza
út lehetőségeit keresi kapkodó rnozdu
latokkal. mint Balázsovics Mihály teszi.
Van, aki szembenéz a sziklákkal s tor
kára forr a szó. Igy járt Rozgonyi
Iván. F:s amikor újr:1 szólna, kicsit té
továbban. bizonytalanabbul kezeli az
egyszer már oly könnyen beszélt nyelvet.

És az olvasó? Mí lyen érzésekkel hajt
ja be a versesköteteket. rnelyek újra bi
zonyítják számára a líra lehetősézeit és
szépségét? Maradandó nagy élményt
hagy benne Lator László vékonyka kö
tete, szép versekkel gazdagodik Jánosy
István könyvének olvastán, örömmel re
gisztrálhatja Parancs János kiteljesedé
sét, Galambosi László egyenletes biz
tonságát és Balázsovics Lajos ígéretes
indulását. Rozgonyi Iván .Jcönnyű já
rásért" esd. Vajha megtanulna újra
súlytalan léptekkel előre haladni I

SIKl GÉZA

Az Ismertetést il következ(l kötetek alapján
írtuk: Jáuosy István: A kövenetég (Magve
tó) ; Lator Lászlo: Az egyetlen lehetőség

(Békt:scsaba, Megyel Könyvtár); Rozgonyi
Iván: Könnyű járásért (Szépirodalmi);
Galambosi László: A forrás Iányaí (Szép
Irodalmi); Paranes János: A versirás ter
mészetrajza (l\1agvetél); nalázsovics Mihály:
A fáÁCltal a fOlyóval (Magvető).

kapott a kiállításon hét-nyolc állítóla
gos, erősen problematikus "Csontváry
kép" is, amelyek alatt ez a felirat ál
lott: "Feltételezhetően Csontváry-múvek,
Gegesi Kiss Pál gyűjteményéből".

Nehéz azonban - egy kis szemlélő

dés, stiláris rnérlegelés és "minőség!

ellenőrzés" után - elfogadni e festmé
nyek hitelességét... Vessük össze ezeket
a képeket a pécsi Csontváry Múzeum, a
Szegedy-Maszák-, a dr. Petró-, a Bedő-,

a Hidas-, a Tarján-gyűjtemények da
rabjaival, s nyomban ki fag tűnni, hogy
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a Bartók Béla úton bemutatott munkák
vagy tudatos hamísítványok, vagy ártat
lan szándékú utánérzések.

Nem Csontváry-művek ezek, mégsem
volt kár a nyilvánosság elé bocsátani
őket, ugyanis újra és újra fölröppennek
olyan értelmű kósza híresztelések, hogy
a Németh Lajos által alaposan megvizs
gált és katalogizált Csontváry-kompozí
ciókon kívül tucatjával (?1) rejtőzköd

nek Egyes magángyűjteményekben CS1nt_
várv-festmények, amelyeknek autentikus
voltát a gáncsoskodó, akadékoskodó,
szűkkeblű szakemberek rövidlátó módon
kétségbe vonják.. ,

Nos: ez a legenda evvel akiállítással
nagyjából szétfoszlottnak tekinthető.

Aki e képeket festette (valószínűleg

Mík16si Polák János, a két világhábo
rú közott élt pénzügyminisztériumí
ttsztviselő, műgyűjtő és amatőr festó)
nem volt híjával némi festői rátermett
ségnek, a tájképek és fi~urális munkák
nem teljességgel érdektelenek, de nyo
mukba sem léphetnek Csontvárv varázs
latos látomásainak... Hogy azután va
lóban Miklósi Polák volt-e ez a
"Pszeudo-Csontváry" vagy más sze
mély, ez lényegtelen kérdés, úgyszintén
az is, hogy anyagi haszonra törő rossz
híszemű hamlsftő festette-e ezeket a
képeket, vagy pedig egy rajongó piktor,
akit rabul ejtett Csontvary delejes rnű

vészete. Egy azonban kétségtelennek
tűnik: nem a Vi har a Hortobágyon, a
fohászkodó üdvözítő, a Marokkói tanító
és a Tengerparti sétalovaglás alkotója
hozta létre a Gegesi Kiss-gyűjtemény

ben található vásznakat.
Rippl-Rónai Józseftól két kis pasz

tellt és négy ún. .Jcukorícás" technikájú
(a pointillizmussal rokon előadású) mun
kát láttunk; legkülönb közülük az Alvó
nők. De sem ez, sem a többi öt nem
tartozik az ötven esztendővel ezelőtt,
1927 novemberében elhunyt mester fő

művei közé; hiszen Ríppl legszebb mun
kái a kaposvári Somogyi Képtárban
megrendezett Rippl-Rónai-emlékkiállí
tás falain adtak egymásnak találkozót
ez év nyarán. De azért ez az öt-hat
(jobbára közepes színvonalú) Rippl-alko
tás is felvillantotta a kaposvári tanító
fiának festői nagyságát... (Ríppl-Rónaít
egyébként - örömünkre - a nagyvilág
is számon tartja. A New York-i Museurn
of Modern .Art júniusban kiállítást ren
dezett "Impresano Ambrelse Vollard"
címmel. Ezen a tárlaton azok a mű

vészek szerepeltek [Degas, Cézanne,
Gaugui:1, Rouault, Picasso, Chagall. stb.].
akik kapcsolatban állottak Vollard-ral, a
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műkereskedővel, aki remek ösztönnel
fedezte fel és menedzselte á kor - a
századforduló és a századelő - leg
jelentősebb képzőművészeit. Ezen a New
York-i kiállításon ott függott Rippl
Rónai egyik grafikai lapja is, az 1896
ban készült ..Falusi ünnepség" című

litográ Iia.)
Czóbel Béla négy-öt művel volt jelen

a Bartók Béla úti tárlaton. A művész

korábbi korszakának. kiváló darabja a
markáns formaadású, feszes "Női fél
akt" cimű nagyméretű akvarell 1926-ból
(Oltványi Ambrus irodalomtörténész
gyűjteménye), a mester későbbi - 01
dottabb, lágyabb - festői törekvéseit
pedig a dús, meleg, gazdag koloritú, őszi

gyümölcsök zamatát felidéző "Szék
támlájára támaszkodó fiatal nő" (1957)
szemléltette. Czóbel képeiben - írta
egy helyütt Kassák Lajos - "maga az
élet zeng". E művében is.

Uítz Bélát szerkezetí problémákat
boncolgató llrafikák ("Orosz ikonok ana
lizise" 1921) és munkásrnozgalmí tárgyú
rézkarcole ("General Ludd't-sorozat, 1923),
- Domanovszky Endrét áhitattal meg
festett, elmélyült korai művek ("Bella
arcképe" 1929, "Fiatal nő hangszerrel"
1929, "Leányakt" 1029) képviselték a
tárlaton. 'Úgy hisszük, Domanovszky
nak ezek a pályakezdő művei egyben
csúcspontját is jelentik munkásságának,

Az anyagót Herman Lipótnak, e ro
konszenves, de kisebb kaliberű festő»

nek egy-két festményc (legsikerültebb
közülük az 1905-ös "Szakállas önarckép")
és Kerenyi Jenő féltucatnyi szobra
egészítette ki. A napi robot után ha
zatérő zsellérpárt ábrázoló "Munkából"
(1936) a fiatal Kerényinek a dolgozó
emberek sorsával való azonosulását (5
persze mindenekelőtt: szobrászi ere
jét) dokumentálja, az 1974-es "Lopják
Európát!" pedig - a művész egyik
legutolsó munkája - a művészettör

ténetben oly sokszor és oly sokféle
képpen megfestett és megmintázott
..Európa elrablása"-téma konvenció
mentes, ízes, rusztikus, Ironikus feldol
gozása.

Az új galéria jó kiállítással nyitotta
meg ajtaját. Kár, hogy nem készült
katalógus, amelyben a rendező kifejt
hette volna a Csontváry-utánzatokkal
kapcsolatos felfogását.

*
A Budapesti Történeti Múzeum bu

davári épületében megrendezett Festmé
nyek és szobrok: 30 év magyar múvé
szetéból című kiállítás (amelynek anya-



ga előzőleg Varsóban vendégszerepelt)
arra törekedett, hogy megmutassa a
felszabadulás utáni magyar képzőművé

szet legfontosabb vonulatait, prominens
mestereit, legtartalmasabb rnűalkctásaít.

A tárlat rnindössze kilencven műből

állott; ezeket a rendező átgondoltan,
logikusan csoportosítva helyezte eI. A
terjengösséget elkerülő, magas esztétikai
mércét alkalmazó válogatás eredmé
nyeképpen a kiállítás - a korábbi
hasonló jellegű összeallításokkal ellen
tétben - nem keltette vásári bazár,
koncepció és kvalitásérzék nélkül ösz
szehordott kép- és szebortömkeleg
csüggesztő benyomását.

A rendező nyilvánvalóan az avant
garde irányzatokkal rokonszenvezett, s
ennek megfelelűen a konstruktívísta,
absztrakt és s7.;;rrealista alkotásokat
áll ította reflektorfénvbe. de nem mel
lőzte az idősebb generációhoz tartozó,
a természetelvű művészetí hagyományt
követő mesterek java festményeit és
kisplasztikáit sem (Bernáth Aurél: "Ha
las csendélet" 1947, Ferenczy Béni:
"Futó nő" 1949, Medgyessy Ferenc:
"Táncosnő" 1949. Czóbel Béla: "Kan
csók rózsával" 1967.).

Mikus Sándor, Illés Arpéd, Kokas I~

nác, Orosz János, Kiss István s még
egv-két festő és szebrász munkáí nem
emelték a rangos tárlat színtjét, a csu-

Mi\X'M GORTHJ LEVELE
DUNKEL NORBERTHEZ

A századforduló és a századelő ismert
nevű zeneműkiadója és hangverseny
vállalkozója volt Dunkel (Dunkl) Nor
bert (1862-?), aki élete alkonyán em
lékiratokat is publikált. 1933-b:m jelent
meg A világ urai című kötete. ezt 1935
ben a Művészekről követte, 1936-ban pe
dig Milyen volt Liszt Ferenc? címmel
adott ki könyvet, (Dunkel Norbert
édesapja: Dunkel Nep. János zongora
művész és zenemúkiadó huzamosabb
ideig titkára volt Lisztnek, s Dunkel
Norbert az apai emlékekre támaszkod
va írta meg ez utóbbi munkáját.)

A Művészekről círnű kötetben felvillan
a Dunkellal kapcsolatban állott kiváló
művészeknek (Carnille Saínt-Saéns, Pab
10 de Sarasate, Toscanini, Gustav Mah
ler, Goldmark Károly, Reményi Ede,
Huberman Bronislaw, Jan Kubelik,
Emma Gramatica olasz színésznő, Doh
nányi Ernő, Hubay Jenő, Zathureczky
Ede stb.), valamint egyházi és politikai

pán elvétve tapasztalható rendezői en
gedményeket viszont bőségestm ellensú
lyozták az. olyan mesterrnűvek, mint
Korrusstól a "Kulcsos" (1949), Dorsos
Míklóstól az ..Erato" cimű márvány
kompozíció (196'6), Barcsay Jenő "Festő
állványv-a (1957), Martyn Ferenc ösz
sze fogott szerkezetű. tüzes színvilágú
festrnénye, az "Emlék készülő bárkáról"
(1953), Kassák Lajos "Fölkelt a nap"
című, tísztaságot, egyensúlyt es derűt

sugalló nonfiguratív munkája (1961), a
középkorú nemzedék éivonalához tarto
zó Ország Lili szuggesztív "Vizió"-ja
(1968) vagy Bálint Endre párizsi alko
tói korszakának egyik chef d'oeuvre-je,
"A csend világa" (1961), amelynek
~yengéd, leheletfinom szinakkordjaí
borongós, sejtelmés hangulatot árasz
tanak.

A tárlat pillérei azonban mindenek
előtt. Kondor Béla munkáí voltak. Úgy
véljük, az 1945 utáni időszak hazai
képzőművészetében az ő életműve a
leghatalmasabb, a legösszetettebb, a
legmagasabbra ívelő. A "Pilinszky Já
nos arcképe" (1964), a "Pléh-Krisztus"
(1964), a "Szent Antal msgkísértése"
(967) vagy a ,.Szent Péter és t'gy nő"

(1970) olyan rnűvek, amelyek magukon
viselik a klasszikus alkotások bélye
gét.

D. 1.

személyíségeknek (Raynald Lajos bíbo
ros, kalocsai érsek, Wekerle Sándor
miniszterelnök stb.) arcéle. de megje
lenik a könyv oldalain a Zlatko Ba
lotovíé hegedűművészt és Dunkel "csá
szári és királyi udvari zeneműkiadóv-t

magánkihallgatáson fogadó X. (Szent)
Pius pápa is, aki - mint Dunkel írja
(78. lap) - "köztudomásúlag szíveseb
ben fogadott rnűvészeket, mint diploma
tákat. Jóságának és egyszerűségének

ezen az audiencián is tanújelét adta."
A memoárkötet egyik legérdekesebb

része az a mindössze néhány soros
passzus (29. lap), amely Makszim Gor
kij és a nemcsak koncerteket. de iro
dalmi előadásokat, feloivasásokat is
rendező Dunkel levélváltásával foglal
kozik. E rövid bekezdés így hangzik:
"Gorkij Makszrrnrnal 1909-ben Buda
pesten felolvasást kivántam rendezni,
de meghívásomat nem fogadta el. Meg
keresésemre augusztus 8-án - Capri
szígetéről - többek között a következő

ket írta: ..Sajnálom, hogy nem tudok
Önnek más választ adni, mivel felol-

783


